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Smutsfilter med
mikrobubbelavskiljning
Smutsfilter av rostfritt stål med mikrobubbelavskiljning för säker, 

ren, effektiv och hygienisk drift och lägre driftskostnader.

Smutsfilter VM 6220 med mikrobubbelavskiljning tar bort 

smuts, luft och mikrobubblor i värmesystem och kylvattensystem.

» Rostfritt stål

» DN 50-600

» PN 10

» Flänsar

”VM 6220
tar bort smuts,

luft och
mikrobubblor”

SMUTSFILTER MED MIKROBUBBELAVSKILJNING

Beskrivning

Avlägsnar smutspartiklar ned till 5 mikron.
Släta ytor av rostfritt stål ger låg friktion.
God korrosionsbeständighet.
Överlägset bättre värmeegenskaper än järn och kolstål.
Kostnadseffektiv.
Stor behållare.
Klarar flödeshastighet på upp till 3 m/s.
Testad för upp till 21 bar.
Kontrollerad och testad enligt API 598.
Varianter: andra dimensioner, utförande med magnetisk  mikrobubbelavskiljning, demonterbart hus.
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SMUTSFILTER MED MIKROBUBBELAVSKILJNING

Fördelar med rostfritt stål 
jämfört kolstål och gjutjärn

 » Släta ytor av rostfritt stål ger mindre friktion och därför 

krävs mindre energi för pumpning (lägre energikostnader). 

Korroderat material av järn och kolstål sänker vatten-

trycket. Järn och kolstål förbrukar mer energi (högre 

kostnader) på grund av de grova, invändiga ytorna.

 » Rostfritt stål är överlägset bättre och har längre livslängd 

än järn och kolstål. Ett litet underhållsbehov betyder att 

rostfritt stål har de lägsta livscykelkostnaderna.

 » Rostfritt stål är enklare att montera, lasta av och lagra 

på plats. Lägre vikt (40-50 %) gör det enklare att lyfta 

och sätta på plats.

 » Det rostfria materialet försämras inte under drift tack 

vare sin goda korrosionsbeständighet.

 » Mindre stillestånd och lägre kostnader för inspektion, 

underhåll och reparationer.

 » Vid användning av rostfritt stål uppstår mindre hälso- 

och säkerhetsproblem vid hantering, lyft och montering 

jämfört med järn och kolstål som är avsevärt tyngre och 

mer skrymmande.

 » Komponenter av rostfritt stål väger mindre och kräver 

inte lika mycket strukturellt stöd.

 » Rostfritt stål behöver inte förses med invändig eller 

utvändig skyddsmålning.

 » Rostfritt stål har avsevärt större motståndskraft mot 

oxidering än kolstål. Därför bidrar rostfritt stål inte till 

oxidering, slam m.m.

 » Det rostfria stålet har överlägset bättre värme-

egenskaper än järn och kolstål. Resultatet blir lägre 

energikostnader. Med material som järn eller kolstål blir 

värmeförlusterna minst tre gånger större.

Effekter av luftning
”De ökade syrenivåer som uppstår vid luftningsprocesser kan orsaka 
korrosion på kolstål och gjutjärn, men är INTE skadliga för rostfritt stål”

Utdrag från dokument publicerat i januari 1999 av Steel Construction Institute (SCI) i samarbete med Avesta Sheffield, Nickel Development Institute 
(NiDI) och under vägledning av arbetsgruppen för rostfritt stål inom USWIG (användare av stål inom vattenindustrin).
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SMUTSFILTER MED MIKROBUBBELAVSKILJNING

Rostfritt stål är säkert, rent,
effektivt och hygieniskt

 » Stor motståndskraft mot angrepp av mikrobakterier och 

minskar bildningen av bakteriehärdar.

 » Hygieniskt material som underlättar rengöring (slät yta 

både in- och utvändigt) tack vare en mycket kraftig 

passivfilm som skyddar ytan.

 » Släta invändiga ytor av rostfritt stål ger beläggningar 

(smuts och slam) sämre vidhäftning. Slam och magnetit 

tvättas/avlägsnas från uppsamlingskammaren mycket 

enklare än om järn/kolstål eller andra material av lägre 

kvalitet används.

 » Stabilitet: i huvudsak inert i vatten. Urlakningen av 

legeringsämnena ligger inom säkra gränser vilket 

ger högre vattenkvalitet. Inga grumlighetsproblem, 

dvs mindre bakteriellt slam, lägre energiförbrukning, 

låga rengöringskostnader och goda egenskaper för 

transport av våta, fasta partiklar.

 » Enastående hårdhet och slitstyrka, exceptionell 

slaghållfasthet.

 » Utmärkt hållbarhet och nötningsbeständighet. Rostfritt 

stål är beständigt mot spaltkorrosion, kavitation och 

nötning i rent och förorenat vatten samt i atmosfären 

(även förorenad atmosfär) och är därför kostnadsef-

fektivt på sikt och förorenar inte miljön.

 » 100 % återvinningsbart och en del av den initiala 

kostnaden kan täckas vid återvinning.

 » Vattenflöde. Höga flödeshastigheter kan begränsa 

prestandan i segjärn, kolstål, kopparlegeringar och andra 

material. Rostfritt stål har utmärkta egenskaper i termer 

av erosion och korrosion vid påverkan och kan hantera 

turbulenta flöden och flödeshastigheter upp till 30 m/s.

 » Slam. Rostfritt stål klarar kontakt med vått slam. Luftning 

och omröring av slam minskar dess tendens att fastna 

på rostfria ytor. Gjutjärn och kolstål har motsatt effekt. 

Deras grova ytor skapar perfekta förutsättningar för 

att föroreningar som t.ex. slam (oxider) ska fastna. När 

processen väl har startat accelereras skadorna i kolstål.

”Vårt unika filter tillåter ingen direkt passage 
av vatten genom enheten och därför kommer 
alla mikrobubblor i kontakt med filtret och så 

småningom sker koalescensprocessen”
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SMUTSFILTER MED MIKROBUBBELAVSKILJNING

Tryckstegsavluftare eller
undertrycksavgasare?

Henrys lag
När möjligheterna hos de olika systemen och enheterna på marknaden diskuteras, så citerar 
många företag Henrys lag. Det är dock inte helt korrekt att påstå att fysikens lagar plötsligt stannar 
vid 5m och 15m när det gäller separation av gaser under tryck. Våra enheter fungerar faktiskt på 
60mVp och 40mVp och över dessa höjder slutar våra enheter inte arbeta vid 61mVp och 41mVp, 
det är bara effektiviteten som minskar.

Smutsfilter VM 6220 tar bort smuts, luft och mikrobubblor 

i värmesystem upp till 60mVp och i kylvattensystem upp 

till 40mVp. Förklaringen till detta är enkel; vårt unika filter 

tillåter ingen direkt passage av vatten genom enheten 

och därför kommer alla mikrobubblor i kontakt med 

filtret och så småningom sker koalescensprocessen. 

Bara för att mikrobubblor blir mindre betyder det inte att 

dessa inte kan tas bort i vatten i detta intervall eftersom 

mikrobubblor kolliderar tillsammans för att göra en större 

bubbla i enheten och sedan stiga för att ventileras. Över 

60mVp minskas dock effektiviteten hos enheten. Där våra 

smutsfilter skiljer sig från andra smutsfilter på marknaden 

är att de i allmänhet inte fungerar över deras rekom-

menderade vattenpelare, medan vår faktiskt arbetar på 

60mVp och 40mVp. 

Den grundläggande principen för undertrycksavgasare är att  

ta bort en volym av vatten i en 20- eller 30-sekunders på/ 

av-cykel (dessa tider kan variera). Det som då kan hända är 

att systemets vattenvolym inte passerar genom avgasaren. 

En stor mängd vatten, många tusen liter, kan därför bara 

helt enkelt strömma förbi avgasaren vid varje cykel. 

Även om en avgasare kontinuerligt är i drift är det högst 

osannolikt att allt vatten i det berörda systemet kommer 

passera genom enheten. Tvärtom är det möjligt att 

endast en mycket, mycket liten andel av vatten behandlas 

på en enda cykel i avgasaren. Efter ett år är det möjligt 

att en del av vattnet i det berörda systemet inte ens 

har passerat genom avgasaren och därför kan vattnet 

fortfarande innehålla en procentandel av de gaser som 

kan korrodera rörledningar, radiatorer, pumpar, pannor, 

kylmaskiner etc.
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Värmelednings-
förmåga
k = W/(m.K)

Mått [mm] och vikt
A, dimension DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

L 430 430 490 490 630 630 810 880 1100 1500 1500 1750 2000 2000

C 300 300 360 360 470 470 625 775 875 950 1125 1125 1175 1325

D 170 170 220 220 325 325 410 510 610 770 770 920 1220 1220

E 25 25 25 25 25 25 50 50 50 50 50 50 50 50

F 380 380 440 440 550 550 625 775 875 950 1125 1125 1175 1325

G 680 680 800 800 1020 1020 1250 1550 1750 1900 2250 2250 2350 2650

Vikt [kg] 10 11 16 17 36 40 63 125 140 236 285 * * *

* På begäran.

Material 25°C 125°C

Kolstål 54 51

Gjutjärn 55 -

Rostfritt stål 16 17

Vermikulit 0,058 -

Stenullsisolering 0,045 -
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Fler riktigt bra produkter!

”Våra smutsfilter har testats och kan 
ta bort mikrobubblor ner till 20 mikron 
(0.02 mm) i storlek vid 6 bar med en 

vattentemperatur på 10°C.”

SMUTSFILTER MED MIKROBUBBELAVSKILJNING

Nytt superfilter fångar upp 99% av all 
smuts redan under första passagen!
Goda nyheter för landets alla värme- och kylanläggningar!
Ventim lanserar 1Pass – en målvakt som avlägsnar smuts-, 
mikrobubblor och magnetit på en och samma gång.  
En enda enhet som garanterat ger hela anläggningen ett 
längre liv. En unik design helt i rostfritt stål gör att 1Pass 
tar bort all smuts, inklusive magnetit, ned till 2/3 mikron. 
Eftersom 99% avskiljs redan vid första passagen 
hinner smutsen aldrig skada anläggningen.
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